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SAM i Helsingborg 

Protokoll 
SPF SAM Årsmöte, 2019-03-21, SPF Ättehögen 
 

 

Närvarande: 
Josefin Forsberg Kärnan 
Sven Anders Hansson Kärnan 
Lars Norling Kärnan 
Vivi Ann Olsson Möllan  
Ingvar Löfdahl Möllan 
Stig Friberg Ringstorp 
Anni Lillhonga Ringstorp 
Rune Spjuth Rydebäck 
Mats Nilsson Rydebäck 
Lisbeth Ek Rydebäck, sekreterare 
Jan-Bertil Hansson Sydöstra 
Kerstin Ericsson Sydöstra 
Arne Aderup Tågaborg 
Björn Falkenström Tågaborg, ordförande 
Gun Håkansson Ättehögen 
Lena Windfäll Ättehögen 
Hans Holst  Ättehögen 

 
Frånvarande: 
Gert Walmeus Tågaborg 
Leif Bernhard Tågaborg 
Råå-Ramlösa 
Björka-Ödåkra 
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§ 1 Björn Falkenström förklarade årsmötet öppnat. 
Årsmötets 
öppnande 
 
§ 2 Björn Falkenström valdes till ordförande. 
Val av ordförande 
för årsmötet 
 
§ 3 Lisbeth Ek valdes till sekreterare. 
Val av sekreterare 
för årsmötet 
 
§ 4 Mats Nilsson valdes att justera protokollet. 
Val av protokoll- 
justerare 
 
§ 5 Beslutades 
Prövning av att 
kallelse till årsmöte att kallelse skett i behörig ordning. 
skett i behörig ordning 
 
§ 6 Föredragningslistan fastställdes. 
Fastställande av 
föredragningslista 
 
§ 7 Lisbeth Ek presenterade verksamhetsberättelsen. 
Styrelsens verksam- 
hetsberättelse Beslutades 
 
 att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 8 Björn Falkenström föredrog årsredovisningen som visar på ett 
Årsredovisning minusresultat, - 10 534 kr.  
och revisorernas Gun Håkansson föredrog revisorernas berättelse. 
berättelse 
 
 Beslutades 
 
 att revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
§ 9 Beslutades 
Beviljande av  
ansvarsfrihet för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
styrelsen 
 
§ 10 Inga motioner hade inkommit. 
Behandling av  
inkomna motioner 
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§ 11 Björn Falkenström informerade från 
Förbundet Det mesta av arbetet upptas att ändra i stadgarna. Förslag är att man 

ska kunna bli medlem vid tidigare ålder, liksom EU-valet och äldre- 
frågor. 

 Önskemål att förbundet tar alla bedrägerimål på allvar. 
 
Distriktet Distriktsstämma i Lund den 4 april. 

Förslag framkom att vi önskar att SAMs distriktrepresentant besöker 
oss och informerar om verksamheten. Önskar även kvartalsrapporter 
till föreningarna vad distriktet arbetar med. 

 
§ 12 Beslutades 
Behandling av 
budget 2019 att godkänna förslag till budget och den lades till handlingarna. 
 
§ 13 Beslutades 
Beslut om antal 
styrelseledamöter att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter. 
 
§ 14 Beslutades 
Val av ordförande 

att välja Josefin Forsberg till ordförande. 
 
§ 15 Beslutades 
Val av övriga 
styrelseledamöter att välja Lisbeth Ek (omval), Gert Walmeus (omval), Stig Friberg 

  (omval), Jan Bertil Hansson (omval) och Anders Hansson  
  (nyval). 

 
 Av SAMs arbetsordning framgår att alla avgående ordförande (i 

föreningarna) utgör valberedning, vilket innebär att valberedningen 
utgörs av Rune Spjuth Rydebäck och Tommy Larsson Björka-Ödåkra. 

 
§ 16 Beslutades 
Val av revisorer 
Och ersättare att välja Tommy Larsson och Gun Håkansson (omval) med  

  Tommy Larsson som sammankallande. 
 
§ 17 Något val är inte aktuellt. 
Val av ledamöter 
till KPR 
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§ 18 Fråga om att medlemskortet bara är en tunn papperslapp togs upp 
Övriga frågor liksom att man erhåller medlemskortet i tidningen innan man har 

betalat avgiften. Frågan tas vidare till distrikt/förbund. 
 
 Frågan om vad förbundet gör med de 160 kr/medlem man tar ut 

 diskuterades. 
 
Beslutades 
 
att samtliga SPF föreningar i SAM skriver under en skrivelse 
  till förbundet där man önskar få en redovisning för hur 
  pengarna används och vad medlemmarna får för summan. 

  
 att kassören redovisar projektet ”ofrivillig ensamhet” separat 

  och att summan inte ingår i SAMs balansräkning då det blir 
  missvisande. 

 
§ 19 Björn Falkenström tackade för sina sex år som ordförande för SAM 
Avslutning och önskade Josefin Forsberg lycka till i sitt arbete som ny ord- 

förande. 
 
Josefin Forsberg tackade för förtroendet och tackade även Björn för 
hans insatser för SAM. 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Lisbeth Ek 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Björn Falkenström    Mats Nilsson 
Ordförande 
   
 
  

 


